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HOTĂRÂREA 
nr.  18    din  24 februarie 2017 

 
privind înscrierea în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor bunuri 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
35   din 16.02.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Vâzând exunerea de motive nr. 626 din  16.02.2017  întocmită de primarul comunei Rîciu la 
proiectul de hotărâre, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr. 552 din data de 11.02. 2016 a primarului comunei Rîciu, privind 
modificarea şi completarea listei inventarului  bunurilor ce constituie domeniului public al 
comunei Rîciu şi înscrierea provizorie în CF până la publicarea în Monitorul Oficial, prin 
suplimentarea  şi completarea suprafeţelor şi lungimilor unor drumuri; 
Avizul favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism; 
Memoriul tehnic privind imobilele identificate de către SC TOPOGRAF MUREŞ 2013 SRL TG. 
MUREŞ. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) privind 
bunurile proprietate publică**), 
În baza art. 553, alin.(1) şi art.557, alin (1) şi (2) din LEGEA Nr. 287 din 17 iulie 2009*privind 
Codul civil, 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*) fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, 
În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c) şi art. 45, alin.(2), lit. d) şi e), din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 



HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă înscrierea în domeniului public al comunei Rîciu şi înscrierea în CF a localităţii 
Rîciu, nr. cadastral...................... suprafaţa de 1.381 mp, Teren Curţi Construcţii, a imobilului 
situat în intravilanul comunei Rîciu, sat Rîciu, teritoriul administrativ Rîciu, Str. Vasile Conţiu nr. 
4, pe proprietar COMUNA RÎCIU.  
Art.2. Se însuşeşte documentaţia tehnică pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor, 
întocmită de  către SC TOPOGRAF MUREŞ 2013 SRL TG. MUREŞ. 
Art.3. Imobilul menţionat la art.1 din  prezenta hotarare nu face obiectul unor cereri de 
reconsituire a dreptului de proprietate privata sau de reconstituire, depuse in temeiul actelor 
normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul 
juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, nu au fost cereri de retrocedare formulate in baza Legii 247/2005, privind reforma in 
domeniul proprietatii precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile 
ulterioare, nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rîciu in sedinta  ordinara, 
cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 11 „pentru”, din numarul 
de 13 consilieri in functie. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş, 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Rîciu. 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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